Załączniki

do rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej
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WZÓR
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLI
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Referent. .. ..... _. _. . .. .. _........ .

POUCZEN IE co do sposobu wype łnian i a oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: "pobieranie* Iniepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: "pobieranie* Iniepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta

Gmina Lubsko
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób

2. Tryb, w którym złożono ofertę
3. Rodzaj zadania publicznegol}

"KINO WOLNE OD UZALEŻNIEŃ"

4. Tytuł zadania publicznego

lD"a'Ui

5. Termin realizacji zadania publicznego 2}
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101.07.2018 r.
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1 31.08.2018 r.

II. Dane oferenta (-ów)
1. N.azwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest Inny.od adresu siedziby)
Stowarzyszenie "Lubsko Potraf!", wpis w Starostwie Powiatowym - nr l, ul. Bohaterów 3d, 68-300 Lubsko;
adres do korespondencji: PI. Jana Pawła II l, 68-300 Lubsko
2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w
tym dane osób upoważnionych do
składania wyjaśnień dotyczących oferty (np.
numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

tel. 724-526-563, email: lubsko.potrafi@gmail.com

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, mlejscą jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego

W

dzisiejszych

czasach

problem

uzależnienia

wśród

dzieci

młodzieży

jest

bardzo

powszechny.

W Polsce coraz więcej dzieci i młodzieży sięga po napoje alkoholowe czy narkotyki zaburzając swój rozwój fizyczny

i

psychospołeczny,

wchodząc

na drogę uzależnienia. W okresie wakacji młodzież nie ma zapewnionych

Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
1)

1

alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Dlatego też celem realizacji zdania "KINO WOLNE OD
UZALEŻNIEŃ" jest w szczególności :

- zapewnienie alternatywnej formy spędzania wolnego czasu,
- profilaktyka i edukacja poprzez film,
- propagowanie zdrowego stylu
Należy dostarczać
odurzających

życia.

dzieci i młodzieży podstawowych informacji o przyczynach

skutkach używania środków

oraz jakie są mechanizmy uzależnienia, czym jest nałóg.

W zakresie realizowanego zadania planujemy cykl kinowych seansów plenerowych zarówno w mieście, jak i na
terenie wiejskim gminy Lubsko. Każdy film poprzedzony będzie filmem edukacyjnym o przeciwdziałaniu
uzależnieniom. Dlatego też niezbędny jest zakup leżaków, aby dzieci mogły bezpiecznie i wygodnie oglądać filmy.

Realizacja zadania odbywać się będzie we współpracy z Lubskim Domem Kultury, z wykorzystaniem sprzętu i
projektora oraz obsługi.

2.

Zakładane

rezultaty realizacji zadania publicznego

Realizacja zadania przyczyni się z pewnością do wzmocnienia świadomości dot. uzależnień. Dzieci i młodzież będą
mogli w alternatywny sposób spędzać wakacyjny czas.
Zakładanie

rezultaty:

1.

Liczba seansów - 5

2.

Liczba uczestników - 200 osób

3.

Zakupione

leżaki

- 45 szt.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
istn ieje

możl i wo ś ć

(w przypadku większej liczby kosztów

dodania kolejnych wierszy)

Rodzaj kosztu

Koszt

całkowity

(zł)
.

do poniesienia
z wn ioskowanej
dotacJl3)

do poniesienia
ze środków
finansowych

(zł)

własnych, środków

,

lp.

pochodzących

z

innych źródeł,
osobowego
lub rzeczowego 4 )

wkładu

(zł)

1.

Leżaki

2.900,00

3)

Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.

4)

W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

2.900,00

2

Wynajem

2.

sprzętu

2.100,00
200,00

Transport

3.

2.100,00

5.200,00

Koszty ogółem:

200,00

5.000,00

200,00

Oświadczam(-y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym;
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalega (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalega (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na

~otfłRWW1M&.'&JBgRb POTRA Fr'
ul.. Bohaterów 3d . 68-300 Lub.H ')_

tel. 6837221 21, kom. 78301 j
... . <

~.

~

"

... , ...

,3
= ..... .. .

.... , ......~~ .... .. .. .. ... .... ~ ..?...... ..
(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta)

Data

.!I.~~9~:. Z.o..ff.. ...................

Załącznik:

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze
z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

Sądowym

-

potwierdzona za

zgodność
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